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غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
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شاركوا معنا!
ــنوي  ــا الس ــب قراره ــدة بموج ــم المتح ــة لألم ــة العام ـــ الجمعي ــمبر/كانون األول 2017، أعلن يف 5 ديس
بشــأن اســتدامة مصايــد األســماك يــوم 5 يونيو/حزيــران »اليــوم العالمــي لمكافحــة الصيــد غيــر القانونــي 
ــه  ــذي دخــل في ــوم ال ــو الي ــع حــدث تاريخــي، أال وه ــخ م ــذا التاري ــن ه ــم«. ويتزام ــاغ ودون تنظي دون إب
االتفــاق بشــأن التدابيــر التــي تتخذهــا دولــة المينــاء حيـّـز التنفيــذ بوصفــه أول معاهــدة دوليــة تســعى إلــى 

مكافحــة الصيــد غيــر القانونــي دون إبــاغ ودون تنظيــم.

ويمثــل هــذا اليــوم الدولــي فرصــة ســانحة مــن أجــل تســليط الضــوء علــى الجهــود المبذولــة عالميًــا 
ــر  ــه أحــد أكب ــم بوصف ــاغ ودون تنظي ــي دون إب ــر القانون ــد غي ـًـا مــن أجــل مكافحــة الصي ـًـا ووطني وإقليمي

ــه! ــا دور يؤدي ــكل من ــماك. ول ــد األس ــتدامة مصاي ــال اس ــي تط ــدات الت التهدي

https://undocs.org/ar/A/RES/72/72
https://undocs.org/ar/A/RES/72/72
http://www.fao.org/port-state-measures/ar/
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ما هو الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم؟
يشير مصطلح »الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم« إلى الصيد واألنشطة المرتبطة به التي تجري خارج إطار 
القانون وتقوّض استدامة مصايد األسماك. ويتضمن الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم العديد من األنشطة 

غير المشروعة، مثل الصيد دون رخصة أو تصريح، أو عدم اإلفادة عن الكميات التي يتم صيدها أو اإلباغ بها بشكل غير 
صحيح، أو الصيد يف المناطق المحظورة وصيد األنواع المحظورة وبيعها، أو الصيد يف المناطق التي ال يشملها أي إطار 

تنظيمي. ويحدث الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم كلما عملـ سفن الصيد بشكل ال يتماشى مع المتطلبات 
المنصوص عليها يف المخططات التنظيمية واألنظمة اإلدارية الوطنية واإلقليمية والمحلية.

ويمكن االطاع على مزيد من المعلومات ضمن الرابط التالي:
http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/ar

لَم أهمية مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم؟
 إنّ الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم:

يعرّض استدامة األرصدة السمكية وعافية النظم اإليكولوجية برمتها للخطر، كونه ينطوي على صيد غير مراقب 	 
للموارد الحيّة، ويتضمن بشكل متكرر استخدام ممارسات صيد مدمرة.

يرتبط يف كثير من األحيان بظروف عمل غير آمنة وغير الئقة وباستغال العمالة والعمل الجبري والرّق، إلى جانب 	 
االتجار بالبشر وجرائم أخرى.

هل تحتاج إلى أي سبب إضايف لمكافحته؟

عمل المنظمة من أجل مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 

مع أن وضع حدّ للصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم يعدّ تحديًا صعبًا، لكن الحكومات لديها الصكوك واآلليات 
واألدوات الدولية القائمة التي يمكن استخدامها من أجل تقريبنا من تحقيق هذا الهدف، والتي تشمل ما يلي:

اتفاق منظمة األغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء )دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من سنة 2016( 	 
- يمنع دخول األسماك التي يتم صيدها بطريقة غير قانونية إلى ساسل القيمة عبر الموانئ األجنبية.

الخطوط التوجيهية الطوعية الصادرة عن المنظمة بشأن أداء دولة العلم )2014( – توفر قائمة مرجعية وافية 	 
وخطوًطا توجيهية لدول العلم يف ما يخص االضطاع بمسؤولياتها الدولية المتفق عليها بالنسبة إلى رفع العلم 

ومراقبة سفن الصيد التابعة لها.
الخطوط التوجيهية الطوعية الصادرة عن المنظمة بشأن خطط توثيق المصيد )2017( – توفر مقدرة أفضل وأكثر 	 

تنسيقًا على تتبع األسماك على طول سلسلة القيمة.
الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معدات الصيد الصادرة عن المنظمة )2018( – هي خطوط توجيهية دولية 	 

من أجل وسم معدات الصيد، بهدف التخفيف من مشكلة معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة، فضًا 
عن مكافحة الصيد غير القانوني دون إباغ دون تنظيم.

السجل العالمي لسفن الصيد، وسفن النقل المبرَّدة، وسفن التموين )2014( – هو مستودع للبيانات معتمد من 	 
قبل الدول بالنسبة إلى السفن المشاركة يف عمليات الصيد.

http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/ar
http://www.fao.org/port-state-measures/ar/
http://www.fao.org/port-state-measures/ar/
http://www.fao.org/fishery/topic/16159/ar
http://www.fao.org/fishery/topic/16159/ar
http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/426994/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1099801/icode/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1099801/icode/
http://www.fao.org/global-record/ar/
http://www.fao.org/global-record/ar/
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وقائع رئيسية ودون تنظيم؟

تبلــغ كميــات المصيــد الناتجــة عــن الصيــد غيــر القانونــي دون إبــالغ ودون تنظيــم مالييــن 	 
األطنــان مــن األســماك كل عــام.

تشــير التقديــرات إلــى أن الصيــد غيــر القانوني دون إبــالغ ودون تنظيم يمثل يف المتوســط 	 
حوالــي 20 يف المائــة )أو خُمــس( المصيــد العالمــي. وتصــل هــذه النســبة المئويــة إلــى 

زهــاء 50 يف المائــة )أو نصــف( بعــض األســهم ذات القيمــة التجاريــة.

ــر 	  ــد غي ــق الصي ــر المشــروع دون هــوادة لمــوارد المحيطــات، يخل ــد غي مــن خــالل الصي
القانونــي دون إبــالغ ودون تنظيــم منافســة غيــر عادلة، ال ســيما بالنســبة إلــى المجتمعات 
الســاحلية وصغــار الصياديــن الذيــن يلتزمــون بالقواعــد واألنظمــة، وهــو مــا يهــدد أمنهــم 

الغذائــي وســبل عيشــهم.

يســتفيد الصيــد غيــر القانونــي دون إبــالغ ودون تنظيــم مــن وجــود إدارات فاســدة 	 
ــى القــدرة والمــوارد  ــر إل ــي تفتق ــك الت ــة، وال ســيما تل ويســتغل أنظمــة اإلدارة الضعيف

ــال. ــو فع ــى نح ــاذ عل ــراف واإلنف ــة واإلش ــد والرقاب ــة للرص الالزم

يعــرّض الصيــد غيــر القانونــي دون إبــالغ ودون تنظيــم اســتدامة األرصــدة الســمكية 	 
وعافيــة النظــم اإليكولوجيــة البحريــة للخطــر.

يتعــارض الصيــد غيــر القانونــي دون إبــالغ ودون تنظيــم مــع المبــادئ المنصــوص عليهــا 	 
يف مدونــة الســلوك الصــادرة عــن المنظمــة بشــأن الصيــد الرشــيد، وغيرهــا مــن الصكــوك 

الدوليــة التــي تحــدد المعاييــر التــي تهــدف إلــى تحقيــق االســتدامة.

ــالغ ودون تنظيــم، خاصــة عندمــا ينطــوي 	  ــي دون إب ــر القانون ــد غي ـًـا مــا يرتبــط الصي غالب
علــى أســاليب أو عمليــات صيــد معيّنــة، بظــروف عمــل غيــر الئقــة وباســتغالل العمالــة 

ــرّق. ــة األطفــال وال والعمــل الجبــري واالتجــار وعمال
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دعوات إلى العمل

قلّما يقيم العديد من المستهلكين صلة بين الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم، والتهديد الذي يشكله 
على االستخدام المستدام للموارد المائية وأهداف الحفظ، وتأثيراته السلبية الكبرى على محيطات العالم والنظم 

اإليكولوجية المائية األخرى، والتجارة، والمجتمعات المحلية الساحلية.

ويعني شراء المنتجات السمكية الناتجة عن الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم، حتى عن غير قصد، توفير 
الدعم غير المباشر للممارسات غير المستدامة، ويف كثير من األحيان، لألنشطة اإلجرامية التي تقف وراءها. ويعدّ خيار 
المستهلك مهًما يف السوق، أي يجب أاّل يكون للصيادين المشاركين يف ممارسات الصيد غير القانوني دون إباغ ودون 

تنظيم سوق يطرحون فيه منتجاتهم!

ما الذي يمكن أن يفعله المستهلكون؟
 األســماك أو المنتجــات الســمكية التــي تشــترونها يمكــن أن تكــون ناتجــة عــن صيــد غيــر قانونــي دون إبــاغ 	 

     ودون تنظيم. وعليكم اتخاذ خيار مدروس عند شراء األسماك، بما يف ذلك عن طريق ما يلي:
- معرفة مصدر األسماك )مناطق الصيد(   

- معرفة التقنيات المستخدمة )أوروبا(  
- تجنب شراء األسماك التي يبدو أنها مدرجة على قائمة األنواع المهددة باالنقراض  

االستعاضة عن األنواع المستغلة بإفراط واألنواع المهددة باالنقراض بخيارات بديلة مستدامة	 

تناولوا األسماك الطازجة الموسمية يف موسمها	 

وتقع على عاتق الحكومات مسؤولية أساسية يف مكافحة الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم، ولكننا، 
كمستهلكين، لدينا أيًضا دور حاسم نؤديه من أجل وضع حد للصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم، والعمل معًا 

لحماية وإدارة وصون محيطاتنا ومستقبلنا.

ما الذي يمكن أن تفعله الحكومات؟
تعزيز األنظمة الخاصة بعمليات الصيد داخل المياه الوطنية ويف المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية 	 

القضائية الوطنية، ورصدها ومراقبتها واإلشراف عليها

وضع استراتيجيات وطنية للتثقيف والتواصل بهدف توجيه المستهلكين يف ما يخص عادات شراء األسماك 	 
والمنتجات السمكية، وتفضيل الخيارات المستدامة التي ال تنطوي على صيد غير قانوني دون إباغ ودون 

تنظيم

تحسين إمكانية تتبع المنتجات السمكية على طول سلسلة القيمة )بما يف ذلك التوسيم(	 

تعزيز مراقبة الموانئ من أجل مكافحة الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم )االتفاق بشأن 	 
التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه(، 
ومشاركة قائمة السفن )السجل العالمي(، ومعرفة أهمية وفوائد إغاق الموانئ أمام الصيد غير القانوني 

دون إباغ ودون تنظيم

تحسين اإلنفاذ لمكافحة انتهاكات قوانين الصيد وأنظمته	 

https://www.iucnredlist.org/
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تنظيم حدث
اتبعوا نهجًا جديدًا من خال التفكير يف أنشطة مختلفة أو أشكال جديدة لألحداث - إما عن طريق 

اعتماد الوسائل الرقمية أو احترام أي تدابير للتباعد الجسدي. على سبيل المثال، البرامج 
الحوارية أو الموائد المستديرة أو المحاضرات العامة، مع التركيز على اآلثار التي قد يحدثها الصيد 

غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم على المحيطات أو المجتمعات الساحلية يف بلدكم.

عقد شراكة مع القطاع الخاص
أشركوا المطاعم وتجار التجزئة يف القطاع الخاص ممن يسعون إلى تحقيق االستدامة كجزء من 
مسؤوليات شركاتهم، وقوموا بعقد شراكات من أجل تعظيم وصول رسائلكم. وتشكل المطاعم 

وتجار التجزئة قناة مميزة للوصول إلى المستهلكين.

أشركوا وسائل اإلعالم
شاركوا المعارف المتعلقة بالصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم من خال المقابات 

اإلذاعية أو البرامج الحوارية أو اإلحاطات اإلعامية، من أجل سرد قصص إيجابية حصلـ يف بلدكم 
كنتيجة لتطبيق االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون 

إباغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

أشركوا بلدتكم أو مدينتكم
تواصلوا مع البلديات والمعلنين الخارجيين وشركات النقل )مثل مترو المدينة أو الحافات أو 

القطارات( أو مراكز التسوق أو دور السينما أو المطارات اآلن، من أجل وضع رسائلنا المرئية.

استخدموا رسائلنا المرئية
 يمكنكم إنتاج مجموعة من المواد الترويجية باستخدام رسوماتنا المجانية المتاحة يف

بنك األصول الخاص باليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم لعام 2021 
وال تنسوا استخدام رسائلنا المرئية قدر اإلمكان يف شتى األحداث واألنشطة، حتى إذا كانـ عبر 

اإلنترنـ!

انشروا الخبر
انضموا إلى الحملة عبر اإلنترنـ من خال مشاركة موادنا المجانية عبر القنوات الرقمية. ويمكنكم 

أيًضا نشر الصور أو الرسائل أو مقاطع الفيديو لعرض إجراءاتكم الرامية إلى مكافحة الصيد غير 
القانوني دون إباغ ودون تنظيم! ويمكنكم كذلك تحديد الجهات المؤثرة المحلية والوطنية يف قطاع 

األغذية النشطين يف األوساط الرقمية والتفاعل معهم )المدونون والمشاهير والشخصيات العامة 
والمصورون والطهاة والخبراء( من أجل نشر رسائلنا على نطاق أوسع.

©FAO

©FAO

©FAO

©FAO

©FAO

©FAO

طريقة المشاركة
يف ما يلي بعض األفكار لمساعدتكم على إحياء اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم

وأخبرونا المزيد عما تعتزمون القيام به وأرسلوا لنا صورًا و/أو مقاطع فيديو ألحداثكم على عنوان البريد اإللكتروني التالي:
FAO-IUU@fao.org

 

https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136438&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136438&categoryTypeId=2
https://trello.com/b/xWYBQXCG/international-day-of-iuu
https://trello.com/b/xWYBQXCG/international-day-of-iuu
http://FAO-IUU@fao.org


مواد التواصل
ستتاح يف وقـ قريب جدًا مواد التواصل المتعددة اللغات للترويج لليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إباغ 

ودون تنظيم، لذا ترقبوا تحديث الموارد يف بنك األصول الخاص باليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إباغ 
ودون تنظيم لعام 2021. ويمكنكم تنزيل هذه المواد ومشاركتها بسهولة مع شركاء أو مقدمي خدمات خارجيين.

ولمشاركة المحتوى الخاص بنا على وسائل التواصل االجتماعي، ألقوا نظرة على لوحة Trello وتذكروا وضع اإلشارة 
الخاصة بالمنظمة يف منشوراتكم )FAO@(، وذلك باستخدام أحد الحسابات الواردة أدناه:

Facebook

Twitter @fao, @faoarabic, @faoenespanol,@faoenfrancais, @faorussian, @faofish

Instagram

YouTube

Weibo

WeChat: Search “FAOChina” on WeChat

TikTok

االتصال بنا
شكرًا لكم على الترويج لليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني 

دون إبالغ ودون تنظيم! هل لديكم أي أفكار تودون مشاركتها معنا؟ 
نحن نود سماع آرائكم. تواصلوا معنا عبر البريد اإللكتروني التالي: 

.FAO-IUU@fao.org

http://www.fao.org/iuu-fishing/fight-iuu-fishing/ar/
#وقف_الصيد_غير_القانوني  #الحفاظ_على_المحيطات
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https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136438&categoryTypeId=2
https://trello.com/b/xWYBQXCG/international-day-of-iuu
https://trello.com/b/xWYBQXCG/international-day-of-iuu
https://www.facebook.com/UNFAO/
https://www.instagram.com/fao
https://www.youtube.com/user/FAOoftheUN
https://www.weibo.com/unfao
https://www.tiktok.com/@fao?lang=en
http://www.fao.org/iuu-fishing/fight-iuu-fishing/ar/

